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Contingut de la guia

La Ruta del Cister és un recorregut circular de 104 km a 
peu que passa pels tres monestirs d’aquest orde monàstic 
que hi ha a les comarques de l’Alt Camp, la Conca de Barberà 
i l’Urgell. Aquest itinerari vol ser quelcom més que una 
simple caminada per indrets interessants; té la vocació de fer 
descobrir un territori, amb tot el que això comporta: cultura, 
paisatge, natura, gastronomia i, evidentment, els monestirs 
de Santes Creus, Poblet i Vallbona de les Monges, una obra 
única i monumental que es va iniciar durant el segle XII, quan 
aquestes terres van començar a ser repoblades després de 
l’establiment de la frontera amb els sarraïns a les terres de 
l’Ebre, i que ha arribat fins als nostres dies en un excel·lent 
estat de conservació.

El GR 175 és el sender que uneix els tres monestirs de 
la Ruta del Cister i el seu recorregut s’ha modificat diverses 
vegades per tal d’adaptar-lo a les necessitats dels caminants i 
a les demandes dels propietaris dels terrenys. En aquesta guia 
l’hem dividit en cinc etapes. D’aquesta manera, els 104 km de 
ruta resulten molt més practicables, ja que es reparteixen en 
jornades que oscil·len entre els 17,5 i els 24 km cadascuna.

Durant el recorregut no trobarem excessives dificultats, 
llevat de l’esforç de superar les carenes de muntanyes d’entre 
700 i 800 metres d’alçada que s’interposen al mig de cada 
etapa. Segurament, el tram més difícil es troba a la darrera 
etapa, a la davallada de la Roca del Cogulló a la carena del 
Comaverd. El recorregut amb bicicleta de muntanya (BTT) 
presenta petites diferències respecte del traçat a peu, a 
vegades determinades per l’estat dels camins, i a vegada, com 
el cas del Bosc de Poblet —declarat Paratge Natural d’Interès 
Nacional de Poblet—, per la prohibició de circular-hi, ja que és 
un espai protegit. En aquests casos, al llibre hem marcat amb 
cursiva les variants corresponents per a BTT.

 

SERVEIS I LLOCS D’INTERÈS

Com que al final de cada etapa necessitarem allotjaments 
per poder dormir i establiments per menjar, al llibre, després de 
la descripció de l’etapa, hi ha dos apartats, un dedicat a una 
selecció de serveis que s’ofereixen al final d’aquella jornada i un 
altre als llocs d’interès, tant natural com monumental, ordenats 
en el sentit de la marxa. Pel que fa als allotjaments, restaurants 
i algunes botigues, els posseïdors del Carnet 6T tenen alguns 
avantatges i petits descomptes.

SENYALITZACIÓ I NOMENCLATURA

La Ruta del Cister està molt ben senyalitzada, amb pals 
indicadors a les cruïlles i pals senyalitzadors que confirmen 
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el camí que cal seguir. A més, també veurem les marques de 
pintura blanca i vermella del GR i, en alguns casos, fletxes 
grogues que assenyalen la direcció. Per evitar confusions, cal 
desestimar totes les altres marques, fins i tot aquelles que, en 
vermell, imiten el triangle de la Ruta del Cister.

Pal indicador. Amb les senyalitzacions pertinents.
Pal senyalitzador. Amb el logotip de la Ruta del 
Cister; indica l’itinerari que cal seguir.
Marques blanques i vermelles. Són les marques del 
GR realitzades amb pintura o amb materials adhesius, 
sobre pedres, arbres i parets que ens ajudaran a 
seguir la ruta.
Fletxes grogues. Ens ajudaran a seguir la ruta, 
sobretot a l’interior d’algunes poblacions.

Pista forestal. Pista ampla apta per a vehicles, a 
vegades solament per a tot-terrenys.
Senderó. Camí fressat i evident.
Corriol. Més estret que el senderó.

TEMPS

Els temps de la marxa són indicatius i estan calculats a 
una velocitat de quatre quilòmetres en una hora per terreny 
planer o en suaus desnivells, sense tenir en compte les 
parades per descansar, gaudir del paisatge i visitar els indrets 
d’interès. A les pujades, els temps s’han adaptat a la dificultat 
real del terreny. De totes maneres, cadascú ha de sincronitzar 
la marxa a la seva condició física i cal tenir en compte que el 
més important és gaudir del recorregut i no pas establir cap 
rècord.

RECOMANACIONS

Com en qualsevol itinerari de muntanya mitjana, a les 
recomanacions habituals per a qualsevol excursió cal afegir-hi 
en aquest cas:

· Una cantimplora amb un litre d’aigua com a mínim, ja 
que trobarem trams de més de 15 km sense cap punt 
d’avituallament.

· Motxilla lleugera de roba. D’aquesta manera la 
caminada esdevindrà menys feixuga.

· Botes per a muntanya mitjana, impermeables, 
transpirables i lleugeres, però amb una bona sola 
adherent i amb gruix suficient, ja que hi ha senders 
amb força pedra.
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· Per a la petita farmaciola cal recomanar tiretes, 
sobretot aquelles que protegeixen les butllofes 
dels peus, algun protector digestiu, solució iodada 
desinfectant, loció muscular, crema solar i crema per a 
les irritacions de la pell provocades per la suor i el frec 
de la roba.

· Pel que fa al menjar, i atès que al final de cada etapa 
trobarem bars i restaurants (també en alguns punts 
intermedis), cal pensar tan sols en algun aliment de 
reforç, com fruits secs, galetes i alguna peça de fruita 
dolça.

INFORMACIÓ

Oficina de Gestió de la Ruta del Cister. Palau Alenyà. 
Sant Josep, 18. Montblanc. Tel. 977 861 232. 
www.larutadelcister.info.

Oficina Comarcal de Turisme de l’Alt Camp. Santes 
Creus. Pl. Sant Bernat, 1. Tel. 977 638 141. www.altcamp.cat.

Oficina Comarcal de Turisme de la Conca de Barberà. 
Poblet. Pg. Abat Conill, 6. Tel. 977 871 247. 
www.concaturisme.cat.

Oficina Municipal de Turisme de Montblanc. Antiga 
església de Sant Francesc. Tel. 977 861 733. 
www.montblancmedieval.cat.

Oficina Municipal de Turisme de l’Espluga de 
Francolí. Pl. del Mil·lenari, 1. Tel. 977 871 220. 
www.esplugaturisme.cat.

Oficina Municipal de Turisme de Vallbona de les 
Monges. Pg. Montesquiu, s/n. Tel. 973 330 567 / 973 500 707. 
www.vallbonadelesmonges.cat.

Punt d’Informació Turística del Pla de Santa Maria.   
Pl. de la Vila, 1. Tel. 977 630 006 / 695 186 873. 
www.pla.altanet.org.

CARNET DE LA RUTA DEL CISTER

Costa un euro i es pot adquirir a les oficines de turisme 
i en determinats establiments adherits. Presenta sis espais 
per segellar i, un cop finalitzada la ruta, s’obté el diploma 
corresponent que n’acredita la realització. També ofereix alguns 
avantatges com descomptes en determinats establiments. Per 
a més informació: www.larutadelcister.info/carnet-6t.
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1
ETAPA

+480 m

4 h 45’ - 5 h 15’

17,640 km

Tot l’any

10

Santes Creus (pal indicador)
Font i serveis. Sortim del monestir de Santes Creus per la 
carretera TV-2441 i anem a l’esquerra (si hem vingut en cotxe, 
el podem deixar aparcat a la plaça de Sant Bernat durant els 
dies que duri la nostra ruta). De seguida deixem a la dreta 
el camí de tornada de la Ruta del Cister que ve del Pont 
d’Armentera. Anem carretera avall fins a trobar el pont que 
creua el riu Gaià (abans de travessar-lo hi ha el pal indicador i 
el rètol informatiu). Creuem el Gaià i, un cop a la carretera 
TP-2002, anem a l’esquerra en direcció a Tarragona. 

Pista de Ca l’Arnedo (pal indicador)
Al cap de cinc minuts deixem l’asfalt per agafar la pista que 
s’enfila per una zona cremada recentment. El camí puja i 
al final desemboca en una altra pista, per la qual anirem a 
l’esquerra.

Ca l’Arnedo
Seguim una paret de pedra seca i de seguida, a la següent 
cruïlla, ens desviem a la dreta i passem per davant del mas 
Arnedo. Un xic més enllà, divisem una barraca de vinya, la 
primera de les moltes que trobarem per aquesta zona.

Santes Creus - Prenafeta

Temps 

0:00 310

Altitud 

0:10 309 

La dificultat més evident d’aquesta etapa serà la de superar 
la serra de Jordà abans d’arribar a Prenafeta, final de ruta. 
La primera part del recorregut transcorre entre camps de 
secà (ametllers, oliveres i vinya), amb l’al·licient d’observar 
les construccions de pedra seca. Cossiols, barraques i 
parets que envolten els camps i protegeixen els camins són 
els muts testimonis d’una època llunyana. Passarem per 
les poblacions del Pla de Santa Maria i Figuerola del Camp; 
un cop superada aquesta última, comença l’ascensió 
a la muntanya de Jordà. El descans al bonic poblet de 
Prenafeta és el premi per al darrer esforç.
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Destaquem...

Monestir de Santes Creus

Pl. Jaume el Just, s/n. Tel. 977 638 329.
Horaris: de l’1 de gener al 30 de juny i de l’1 d’octubre al 31 de desembre, 
de 10 h a 17 h. Juliol, agost i setembre, de 10 h a 18.30 h. Dilluns no 
festius, tancat. Dimarts, entrada gratuïta.
L’emplaçament del Reial Monestir de Santes Creus respon a la idea de 
l’orde de Sant Benet de buscar un indret apartat, amb força aigua i envoltat 
de vegetació. Els monjos del Cister s’hi instal·laren cap a mitjans del segle 
XII i durant els segles posteriors el monestir va conèixer anys d’esplendor 
religiosa, política i social, fins que, amb la desamortització de Mendizábal, 
l’any 1835, els monjos van abandonar el cenobi. Des d’aleshores no hi 
ha comunitat monàstica. El 1921 va ser declarat Monument Nacional i 
actualment un Patronat té cura de la seva conservació.
Una visita al monestir ens permetrà valorar la importància per les seves 
dimensions. Un audiovisual molt interessant projectat sobre les parets de 
l’escriptori del monestir recrea la vida dels monjos del Cister.
El gran claustre gòtic del segle XIV és un dels espais més interessants, ja 
que, defugint l’austeritat de l’orde cistercenc, presenta una decoració força 
espectacular. El claustre posterior, poblat de xiprers i amb un brollador 
al mig, sembla un espai de reflexió. La presó, la cuina, el refetor, el palau 
reial, la infermeria, les estances dels monjos i la torre de les hores, el gran 
dormitori i la sala capitular amb les quatre columnes centrals d’on surten els 
arcs, són altres espais que anirem descobrint durant la visita fins a arribar a 
l’església abacial que guarda les tombes del rei Pere el Gran, per un costat, 
i la de Jaume el Just i la seva esposa Blanca d’Anjou, per l’altre.
Una investigació recent ha permès conèixer les característiques de Pere el 
Gran, enterrat en una gran urna amb forma de banyera, que pertany a una 
època més antiga. El mausoleu està cobert per una gran llosa esculpida a 
finals del segle XIII, d’un gran valor artístic i arquitectònic. A l’altre costat hi 
reposen les restes de Jaume el Just i Blanca d’Anjou en una doble tomba 
esculpida a principis del segle XIV, on es poden veure les figures jacents 
del rei i la reina.
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Entre camps
Seguim per una pista ampla entre camps de secà (ametllers, 
oliveres, vinya...). A la propera bifurcació anem a l’esquerra i, a 
la següent, al costat contrari, resseguint un tancat. A la següent 
bifurcació, seguim per la dreta (pal senyalitzador) i passem per 
sota d’una línia d’alta tensió.

Vinyes i barraques (pal indicador)
Deixem a la dreta un trencall que va resseguint una paret de 
pedra seca. Passem pel costat d’una altra barraca de pedra i 
entre masos més llunyans. Al fons, la muntanya de Cabarrà, 
farcida d’aerogeneradors. 

Barraca de Ca l’Augé
La pista envolta camps de vinyes a un costat i d’oliveres i 
ametllers a l’altre. En una corba, deixem la pista principal 
per agafar el senderó que surt a l’esquerra entre el bosc (pal 
indicador). De seguida passem pel costat de la barraca de Ca 
l’Augé, molt ben conservada, amb una figuera que li cobreix 
l’entrada. 

Camí dels Muntanyesos (pal indicador)
El senderó desemboca en una pista ampla on trobem 
l’anomenada Ruta de la Capona (un mas d’aquesta zona). Un 
xic més endavant, deixem a la dreta el trencall que s’adreça al 
mas d’en Roig. 

Cossiol (pal indicador)
A l’esquerra del camí, espectacular construcció de pedra seca 
que servia per recollir l’aigua de la pluja. Criden l’atenció, a 
l’interior, les quatre arcades que surten d’una columna central 

1:03 370

0:48 371 

0:53 376

0:38 374 

Temps Altitud 

Mirador de la serra de Jordà
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Mirador de la serra de Jordà

Què cal veure…

L’art de la pedra seca

Els cossiols eren construccions de pedra seca dedicades a emmagatzemar 
l’aigua de la pluja. Es construïen aprofitant terrenys rocallosos en zones 
obagues. Una coberta de pedra seca protegia l’aigua de la pluja que 
penetrava a l’interior i n’evitava l’evaporació. Normalment presentaven dues 
obertures, una per omplir els càntirs i l’altra per treure l’aigua per abeurar 
els animals. A l’anomenada Ruta de la Capona es poden veure cossiols i 
barraques de pedra ben diverses que servien d’aixopluc i per guardar les 
eines del camp. Tot un art a l’hora de col·locar les pedres sense cap tipus 
de material per ajuntar-les.

GR 7 (pal indicador)
Seguim dins d’un bosc de pins i alzines. Ens creuem amb una 
pista senyalitzada com a GR 7, que per la dreta va cap a Cabra 
del Camp i per l’esquerra a Miramar. Nosaltres seguim recte. 

Arribada a Prenafeta (pal indicador)
Font i serveis. A l’entrada de Prenafeta ens ajuntem amb 
l’itinerari en BTT, que ve per la dreta. Allà mateix hi ha una 
petita àrea recreativa amb la font d’en Guàrdies, d’on brolla 
una aigua molt fresca. Per arribar al centre d’aquest poblet, 
que es troba 460 metres més avall, cal seguir per la carretera.  
Pedania del municipi de Montblanc, a la Conca de Barberà. 
Es troba al fons d’una vall, al peu del tossal Gros, i està format 
per un grup reduït de cases, algunes de les quals de pedra, 
molt ben conservades. La baronia de Prenafeta comprenia 
Figuerola del Camp, Miramar, el mas d’Amill i Montornès, fins 
que Pere de Prenafeta, senyor d’aquesta baronia, la donà al 
monestir de Poblet en el decurs del segle XIII.

Temps Altitud 

4:37 563 

4:42 503 

Barraca de Ca l’Augé
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El Pla de Santa Maria

Municipi de l’Alt Camp situat al 
mig d’una àmplia plana envoltada 
per les serres Voltorera, de 
Jordà i Carbonària. Destaca 
l’església romànica de Sant 
Ramon, de principis del segle 
XIII, amb un estil de transició del 
romànic al gòtic i una interessant 
portalada. Al mig del poble hi ha 
la monumental església de Santa 
Maria, barroca del segle XVIII, i 
al carrer Major podem veure els 
portals medievals que tancaven la 
vila i algunes façanes dels segles 
XVII i XVIII amb esgrafiats.

Figuerola del Camp

Municipi de l’Alt Camp envoltat 
per la serra de Jordà, al nord, i les 
serres Carbonària i de Miramar, 
a l’oest. El terme ha estat poblat 
des d’antic, com ho testimonien 
les restes del neolític de la cova 
del Gat. També podem veure la 
torre de la Mixarda, una torre de 
guaita d’origen medieval (segles 
XII-XII) d’uns deu metres d’alçada, 
restaurada recentment. Al mig de 
la població destaca l’església de 
Sant Jaume, del segle XVIII.

Serra de Jordà

Forma part de la Serralada 
Prelitoral Catalana. Amb 867 m, 
el tossal Gros o Morrot de Sant 
Jordi és el punt més alt. Amb una 
longitud d’uns 4 km entre els colls 
de Cabra i de Prenafeta, la major 
part de l’espai està integrat en un 
PEIN i presenta una notable massa 
boscosa amb itineraris senyalitzats 
per descobrir nombrosos racons. 
També és un lloc de pas per a les 
aus migratòries.

Punts d’interès
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SANTES CREUS

Hotel-restaurant Grau
Pere el Gran, 3. Tel. 977 638 311. www.hostal-grau.com.
Agradable establiment familiar amb dotze d’habitacions 
dobles —una per a discapacitats— i dues d’individuals. 
Restaurant amb cuina tradicional catalana: canelons, 
cargols a la llauna, carns a la brasa, bacallà a la llauna i 
calçotades. Tancat del 15 de desembre al 15 de gener.

L’Abadia de Santes Creus
Pl. Jaume el Just, 2. Tel. 659 580 077 / 639 615 997. 
www.laabadiasantescreus.com. Casa rural a tocar del 
monestir, que es lloga sencera. Manté l’estructura noble 
de les antigues dependències de l’edifici del segle XVIII, 
amb alguns mobles d’època. Té sis habitacions amb una 
capacitat total d’entre 11 i 15 persones.

Alberg Pere el Gran
Partida Camp dels Avellaners. Tel. 695 186 873
Es tracta d’un alberg de nova construcció situat a cinc 
minuts de Santes Creus. Disposa de 55 places repartides 
en nou habitacions, amb els corresponents banys.

Restaurant Catalunya
Arbreda, 2. Tel. 977 638 432. www.restaurantcatalunya.com.
Cuina catalana amb plats com escudella, canelons, 
albergínies farcides, civet de porc senglar, confit d’ànec, 
vedella amb bolets. Diversos tipus de menús i carta. 
També fan calçotades. Dimecres tancat.

PRENAFETA

Hotel Els Pins de Prenafeta
Tel. 619 712 059. www.turismontblanc.com. Hotel rural, 
envoltat d’un gran jardí, al qual en Josep i l’Adela han 
donat un ambient familiar i molt simpàtic. Disposa de vint 
habitacions senzilles i agradables i un restaurant amb 
plats de la cuina catalana. No us perdeu la visita als antics 
cellers i els poemes d’en Josep Tost, que, malgrat l’edat, 
presenta una gran vitalitat i un notable sentit de l’humor.

Mas la Planella
Tel. 977 862 306. www.masdelaplanella.com. Masia 
catalana restaurada amb quatre allotjaments rurals 
independents de diferents capacitats, del tot equipats. Els 
propietaris tenen també el restaurant Cal Gaÿa.

Restaurant Cal Gaÿa
Tel. 977 862 306. www.masdelaplanella.com. Obre els 
caps de setmana i ofereix cuina catalana en un edifici de 
pedra amb una interessant col·lecció de joguets antics.

Serveis
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